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הסכם	קיבוצי	כללי	בענף	המלונאות
נוסח משולב1

בין הסתדרות העובדים הכללים החדשה, הסתדרות עובדי האירוח והמלונאות
)להלן "צד א' "(     

ובין התאחדות המלונות בישראל
)להלן "צד ב' "(     

להלן המבוא להסכם מיום 23.12.2010 )שמספרו 7003/2011(:

ובין הצדדים נחתמו הסכמים קיבוציים כללים לרבות ההסכמים הקיבוציים  "הואיל: 
הבאים:

מס' רישום2 מועד    

)להלן: "ההסכמים	הקודמים"(  
 ;22.4.1994  ;1.12.1994  ;2.7.1990  ;2.4.1978  ;22.12.1974  ;10.9.1974  
 ;1.2.2004  ;1.6.2003  ;25.2.2002  ;19.11.2000  ;14.3.1999  ;29.8.1996

.1.1.2007 ;20.2.2005

והצדדים מעונינים לחתום על הסכם מעודכן אשר רובו מהווה "צילום מצב"  והואיל: 

ראה מראי מקום, בעמוד הבא.   1

הערת מערכת והפניה: כך במקור - הופיעה כותרת למספרי ההסכמים, אך בלי המספרים.    2
ראה פירוט לגבי הסכמים אלה )כולל מספרי רישום(, והפניות להסכמים קודמים נוספים, 

בהערת מראי המקום, שבעמוד הבא.
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